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T: Hava geçirggenliği, giyim konfor özellik
kleri arasındaa önemli bir yeere sahiptir. Hem
H ısı transfeerinin daha ko
olay yapılmasıını hem
ÖZET
de neffes alabilirlik özelliği ile kiişinin daha ko
onforlu hissettmesini sağlay
yan bu özellik
k, birçok paraametreden etk
kilenen komplleks bir
nitelik
ktir. Bu çalışm
ma kapsamındda hava geçirgenliği kumaaş özellikleri ile
i birlikte baasınç farkı daa dikkate alın
narak öngörülm
müştür.
Varyan
ns analizi sonnuçları, elde edilen modeelin anlamlı oolduğunu ortaaya koymuş ve
v hava geçiirgenliğinin yüksek
y
güvennilirlikte
tahmin
nlenebildiğini göstermiştir. Çalışmada ay
yrıca, basınç farkının havaa geçirgenliği özelliğine etk
tkisi detaylı olarak inceleneerek ve
kumaşşların basınç aartışına bağlı davranışları
d
an
naliz edilmiştiir. Sonuçlar, uygulanan
u
basıınç farkı artışıı ile hava geçiirgenliği değerlerinin
arttığın
nı ve kumaş sıklığına baağlı olarak bu
u artıştaki eğğilimin değişttiğini ortaya koymuştur. B
Bu durum, hava
h
geçirgennliği ve
gözeneeklilik arasınddaki ilişkiye bağlı olarak ird
delenmiştir. Seeyrek kumaşlarda, özelliklee yüksek basınnç farklarındaaki hava akımllarında,
kumaşş yapısının defforme olduğu ortaya konmu
uştur.
va geçirgenliğii, doğrusal reg
gresyon, tahm
minleme, basınnç farkı
Anahttar Kelimeler:: Örme kumaşş, süprem, hav

P
PREDICTION OF AIR PERME
EABILITY OF SINGL
LE JERSEY
Y COTTO
ON
F
FABRICS
RELATED
R
D TO PRES
SSURE DIF
FFERENCE
E
TRACT: Air ppermeability has
h an imporrtant role amoong clothing comfort charracteristics annd it is a com
mplex feature that is
ABSTR
affecteed by many paarameters. It makes
m
heat traansfer easier bbesides more comfortable
c
feeeling due to hhigh breathab
bility. The aim
m of this
study was
w the prediction of air peermeability by
y both fabric pproperties and
d pressure dro
op. For this puurpose, an equ
uation was preesented
by lineear regressionn method usingg fabric density, tightness ffactor and pressure differen
nce. The resultts of the variaance analysis showed
s
that th
he air permeabbility could bee estimated with
w high reliabbility. The stu
udy also tested
d air permeabbility values at increasing pressure
p
differeences in orderr to investigaate the behaviiour of fabricc structures reelated to pressure differencce. The resullts indicated that
t
the
applied
d pressure diffferences incrreased the air permeabilityy values and the
t tendency of
o increment changed depending on thee fabric
tightneess. This situaation was definned by the rellation betweenn air permeability and porosity. A deform
mation in loosse fabric structures at
high aiir pressure diffferences was revealed.
Keywo
ords: Knitted ffabric, single jersey,
j
air perrmeability, linnear regression
n, prediction, pressure
p
diffeerence
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1. GİİRİŞ
nın lif, iplik ve kumaş yapıısındaki boşlu
uklardan geçebbilme
Havan
yeteneeğini ifade edeen hava geçirggenliği, bir maateryalin iki yü
yüzeyi
arasınd
dan belirli baasınç farkı alttında geçen havanın
h
hızı oolarak
tanımlanmaktadır. Isı transferiinin daha kolay
k
yapılm
masını
yan ve nefes aalabilirlik özeelliğini belirleeyen bu param
metre,
sağlay
ısıl ko
onfor özelliklleri arasında önemli bir yere sahiptirr [1].
Örneğiin bir malzem
me hava geçirggenliğine sahiipse, aynı zam
manda
hem buhar
b
hem de sıvı fazzda nem geççirgenliğine sahip
olabilm
mektedir. Bu nedenle buhaar-sıvı nem geçirgenliği
g
vee sıvı
nem iletimi hava geçirgenliği ile az
a ya da çok ilintilidir
i
[2]. D
Diğer
n bir kumaşınn ısıl direnci büyük
b
oranda içerisinde bullunan
yandan
durgun
n havaya bağllıdır [1] ve havva sınır tabakası ile de yakıından
ilişkilidir. Kumaşllarda hava geçirgenliği arttıkça, haareket
y
traansfer
edebileen hava miktaarı da artacağınndan, kumaş yapısından
edilen ısı akısı arttmaktadır. Özzellikle hava akımının yüüksek
u rüzgarlı orrtamlarda bu etki artmaktta ve hava aakımı
olduğu
nedeniiyle kumaş yaapısında meyddana gelen deeformasyon ettkileri
ısı tran
nsferini daha dda artırmaktaddır [3].
nım alanına bağlı olarakk kumaşlardaan beklenen hava
Kullan
geçirgenliği dereceesi farklılık göstermekted
dir. Yüksek hava
vre arasında hava
geçirgenliğine sahipp kumaşlar, vücut ile çev
d
olan yaapılar
sirkülaasyonunu sağllarken; hava geçirgenliği düşük
havanıın transfer eddilmesini önleeyerek ısı kay
ybını azaltmakktadır
[4]. Giiyim performaansının yanı sıra,
s
kumaş ürretim prosesleerinin
verimii de, örneğinn vakumla ön
ö kurutma veya
v
ısıl kurrutma
sırasın
ndaki su uuzaklaştırma derecesi, kumaşların hava
geçirgenliği ile ilişşkili olabilmeektedir [5-7]. Giysilik dıışında
bran, ambalajj gibi
kullanılan yelken bbezi, paraşüt, filtre, memb
bazı teknik
t
kumaşşlarda da perrformansı etk
kileyen en önnemli
parametrelerden birrisi hava geççirgenliğidir. Kumaşların hava
k
özellikllerine kadar bbirçok
geçirgenliği, lif özeelliklerinden kumaş
den etkilenm
mektedir. Buu özelliklerin
n başında kkumaş
faktörd
gözeneekliliği gelmekktedir [8].
onuda yapılann çalışmalar lif özelliklerrinin [9-19], iplik
Bu ko
yapısın
nın [10, 20-244] ve kumaş özelliklerinin
ö
[3, 13, 14, 177, 1922, 25-33] hava geeçirgenliğine önemli etkilerri olduğunu oortaya
koymu
uştur. Bu çalıışmalardan eldde edilen son
nuçlar genel oolarak
lif tipi, lif kesit şekli, filaman sayyısı, iplik eğirme yöntemi, iplik
ği, iplik büüküm katsayyısı, iplik tüylülüğü,
t
kkumaş
inceliğ
gözeneekliliği, kum
maş sıklığı ve kumaş kalınlığının hava
geçirgenliğini önem
ni göstermekktedir.
mli oranda değiştirdiğin
h
türlü teerbiye
Ayrıcaa kumaş göözenekliliğini değiştiren her
işlemin
nin de hava ggeçirgenliğinii değiştirdiği bilinmektedirr [3438]. Şardonlama,
Ş
kkalandırlama,, dinkleme gibi
g
kumaş yyüzey
özellik
klerini değişttiren mekaniik bitim işleemleri ile kkumaş
gözeneeklerinin kapanmasına nedden olan su geçirmezlik bitim
işlemi gibi kaplamaa uygulamalarrı hava geçirgenliği etkileyeen en
mleri arasındaddır.
önemlii terbiye işlem
düğü gibi kum
maşların hava geçirgenliği
g
biirçok parametr
treden
Görüld
etkilen
nen kompleks bir özelliktirr. Hava geçirg
genliğini etkillediği
düşünü
ülen bu paarametreler kullanılarak
k
kumaşların hava
geçirgenliğinin önngörülmesine yönelik bir
b
dizi çaalışma
bulunm
maktadır. İzleeyen kısımda, bu çalışmanın da malzem
mesini
oluşturran örme kum
maşların hava geçirgenliğinin tahminlenm
mesine
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yöneelik gerçekleşştirilen araştırrmalara değin
nilmektedir. Mavruz
M
ve Oğulata
O
[39] farklı iplik nnumarası, örgü
ü tipi ve sıkllıklarda
örüleen kumaşlarıı kullanarak hava geçirg
genliğinin reggresyon
analiizi ile öngörü
ülmesi üzerinne yaptıkları çalışmada, baağımsız
değişken olarak ip
plik numarası,, kumaş kalın
nlığı, ilmek sıkklığı ve
nluğunu kullaanmışlardır. Süprem, ribaana ve
ilmek iplik uzun
pısındaki kum
maşlar için ayrı
a
ayrı istattistiksel
interrlok örgü yap
mod
deller verilmişş ve sunulan modellerin an
nlamlılığının yüksek
oldu
uğu belirtilmiştir. Aynı araşttırmacılar diğ
ğer bir çalışmaalarında
[40],, düz örme ku
umaşların gözeenekliliğini vee hava geçirgeenliğini
tahm
minlemek için kumaşların
k
geeometrik param
metrelerini kulllanarak
D’Arcy kanunu temelli teorrik bir mod
del geliştirmiişlerdir.
Oğullata ve Mavruz [41], ayrıcca Taguchi yöntemini
y
kullanarak
havaa geçirgenliğ
ğinin optimizzasyonu üzeerine çalışmıışlardır.
Mezarcıöz ve arkadaşları
a
[[42], süprem
m kumaşlarınn hava
geçirrgenliğinin tahminlenmes
t
si için hesaaplamalı akıışkanlar
dinam
miği kullanm
mış, kalınlık bboyunca hava akışının üç boyutlu
b
simü
ülasyonu ile ellde edilen verrilerin deneyseel sonuçlar ilee büyük
ölçüd
de uyumlu ollduğunu bulm
muşlardır. Oğllakcıoğlu ve Kyosev
K
[43],, pamuk ve poliester
p
iplikklerden üretileen örme kum
maşların
havaa geçirgenliğin
nin kumaş kalıınlığı ve gözen
nekliliğini kulllanarak
regreesyon analizii ile tahminleemişlerdir. Hava
H
geçirgennliğinin
kullaanılan malzem
me tipinden vee örgü yapısın
ndan bağımsızz olarak
kumaaş özellikleri kullanılarak
k
taahminlenebilecceğini gösterm
mişlerdir.
Gurk
kan Unal ve arkadaşları [4
[44], lif ve iplik özellikleerinden
harek
ketle doğrusaal regresyon vve yapay sin
nir ağları yönntemleri
kullaanarak süpreem örgü kkumaşlarda hava
h
geçirgeenliğini
tahm
minlemişlerdir. Afzal ve aarkadaşları [4
45] pamuk/poolyester
karışşımlı interlok kumaşların hhava geçirgenlliğini tahminleedikleri
çalışşmada, lif kaarışım oranınddaki değişim
min kumaşlarınn hava
geçirrgenliğini etk
kilemediğini ggöstermiş ve hava
h
geçirgennliğinin
tahm
minlemesinde cevap yüzeyi
yi regresyon modellerinin
m
b
başarılı
oldu
uğunu ortaya koymuşlarddır. Tüm bu çalışmalarr hava
geçirrgenliğini do
oğrudan ve dolaylı yolla etkileyen birçok
param
metrenin varlığını ve bu paarametrelerin de birbirleriyyle olan
ilişkiilerini ortaya koymaktadır.. Bu nedenle hava geçirgennliğinin
tahm
minlenmesindee önemli faktöörlerin bir araada değerlendiirilmesi
gerek
kmektedir.
maş özelliklerrinin yanı ssıra hava geçirgenliği değerini
d
Kum
belirrleyen en öneemli parametrrelerden birisii de kumaşın maruz
kaldıığı basınç fark
kıdır. Pratiktee farklı kullanım alanları için veya
çeşittli teknik uy
ygulamalarda daha yüksek
k basınç farkklarıyla
karşıılaşılabilmektedir. Standart
rt giysilik kumaşlarda uyggulanan
basın
nç farkı 100P
Pa iken, havaa filtreleri gib
bi teknik kum
maşlarda
200P
Pa, hava yastııkları için 40--60kPa basınçç farkı seçilmeektedir.
Diğeer yandan vakumlu ön kurutmada 50kPa
5
basınçç farkı
oluşm
maktadır. Belkacemi ve aarkadaşları bu
u konuda yaaptıkları
çalışşmada hava geçirgenliği özelliğini basınç
b
farkınnın bir
fonk
ksiyonu olarak
k tanımlamışş ve basınç farkı
f
artışı ille hava
geçirrgenliğinin krritik bir noktaaya kadar artıış gösterdiğinni tespit
etmişştir [46]. Gibso
on ve arkadaşla
ları elastomerik
k yapıdaki kum
maşların
basın
nç artışından etkilenerek boozulduğunu ve
v dolayısıyla toplam
akış alanı ve kumaş
k
gözennek boyutunun arttığını ortaya
muşlardır [47]]. Babaarslan ve Kaynak faarklı mikro liff çapına
koym
sahip
p poliester ip
plikler ile üreetilen çeşitli dokuma kum
maşların
farkllı basınçlar altındaki
a
havva geçirgenliğ
ğini incelemiişlerdir.
Düşü
ük basınç farklarında kumaş yapıılarının geçiirgenlik
özelllikleri birbirin
ne yakınken; yyüksek basınççlarda kalın filament
fi
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çapınaa sahip kumaşşların hava geeçirgenliğinin ince olanlaraa göre
çok daaha yüksek ollduğu saptamıışlardır [48]. Bu
B konuda yaapılan
çalışm
malar kumaştann geçen hava miktarının
m
bassınç farkı ile ddirekt
olarak ilişkili olduuğu, ancak bu
b ilişkinin derecesinin
d
kkumaş
yapısı,, hava nemi yya da kumaşıın ıslak/kuru olma durumuu gibi
diğer özelliklerden
ö
dde etkilendiğinni göstermiştiir [46-50].
Hava geçirgenliğğinin tahminnlenmesine yönelik yaapılan
malarda basınnç farkının genellikle sabit tutullduğu
çalışm
görülm
müştür. Bu çaalışma kapsam
mında ise öncceki çalışmalaardan
farklı olarak havva geçirgenliğinin öngörü
ülmesinde kkumaş
kleri ile birlikkte basınç farkı
fa
da dikkate alınmıştırr. Bu
özellik
amaçlaa çalışmada kkumaşa ait tem
mel özelliklerr ve basınç far
arkları
kullanılarak doğrussal regresyonn ile tahmin
nleme yapılm
mıştır.
Modellde kumaş yyoğunluğu, sııklık faktörü ve basınç farkı
bağımsız değişkenleer olarak seçilmiştir. Çalışm
manın devam eden
bölüm
münde, basınçç farkının süüprem örgü kumaşların hava
geçirgenliği özelliiğine etkisi detaylı olaarak incelennerek,
d
an
naliz edilmiştir
ir.
kumaşşların basınç aartışına bağlı davranışları
ATERYAL VE
E METOT
2. MA
mada farklı nnumarada ipliklerle ve farklı
f
ilmek iplik
Çalışm
uzunlu
ukları (2,5, 44,1 ve 4,3 mm
m) kullanılarrak değişik kkumaş
sıklıklarında, Terroot SH130 (E228 ve 16 pu
us) yuvarlak örme
makinesinde %1000 pamuk ringg iplikleri ile (αe=3,8) süüprem
kumaşşlar üretilmiştiir. Üretilen kuumaşların özeellikleri Tabloo 1’de
verilm
mektedir. Kum
maşların ölçüleen değerleriniin karşılaştırıllabilir
olmasıı için aynı örrme makinesinnde ve aynı makine
m
ayarlaarıyla
üretim
m gerçekleştirrilmiştir. Anccak Ne60 ip
plik numarassı ile
çalışılaan makinede hhomojen yapııda seyrek örm
me kumaşlarınn elde
edilmeesi mümkün olmadığındann, bu numaraa için yalnızcca sık
yapıdaaki kumaş ürettilebilmiştir.
S EN
Kumaşşların gramaj, kalınlık ve sıklık testlerri sırasıyla TS
12127, TS 7128 EN
N ISO 5084 ve
v TS EN 14
4971 standartllarına
uygun olarak gerçekkleştirilmiştir.. Hava geçirgenliği değerleeri ise
nda,100 Pa bbasınç
Textesst FX3300 teest cihazındaa 20cm2 alan
altındaa ve TS 391 E
EN ISO 9237 standardına uygun
u
olarak tespit
edilmiştir. Hava geeçirgenliği ile kumaş özeellikleri arasınndaki
ilişkiyii belirlemek aamacıyla doğğrusal regresyon ile tahminnleme
yapılm
mıştır. Regreesyon analizzi SPSS 20
2
ve GR
RETL
prograamlarında enteer metodu kulllanılarak gerçekleştirilmiştiir.
Tablo 1. Üretilen kum
maş özellikleri
Kumaaş Gramaj
İpllik
Numa
arası
Kodu
u
(g/m2)
1
168,64
Ne30
2
104,20
3
98,21
1
134,63
Ne4
40
2
86,01
3
78,01
1
112,02
Ne50
2
66,41
3
67,68
Ne60
1
100,79
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Kalınlık
(mm)
0,52
0,59
0,56
0,45
0,57
0,50
0,44
0,52
0,54
0,44

Sıra sayısı
(sıra/cm)
21,50
10,50
9,50
20,50
10,00
9,50
20,50
10,50
10,00
20,00

Buraada hava geçirgenliği bağıımsız değişkeen; kumaş yüüzeyleri
arasıındaki basın
nç farkı, kuumaşların gramaj ve kalınlık
k
değeerlerinden hareketle hesaplaanan kumaş yoğunluğu
y
(ddenklem
1) ille örme kumaaşların örtücüülük özelliklerrini ortaya kooyan ve
ilmeklerin kumaş yüzeyinde kkapladığı alandan yola çıkaarak iki
boyu
utta hesaplan
nan sıklık ffaktörü (den
nklem 2) baağımsız
değişkenler olarak
k alınmıştır.
muneleri
Tabllo 1’de gösterilen 1 vee 3 kodlu kumaş num
mateematiksel modellemede kuullanılırken; 2 kodlu num
muneler
mod
delin geçerlilik
k durumununn saptanması için test nuumunesi
olaraak seçilmiştir.. Tüm ölçümller standart attmosfer koşulllarında
10’aar tekrarlı gerrçekleştirilmişştir. Tekstil malzemeleri
m
y
yapıları
itibaariyle heterojen olmaları sebebiyle aynı kumaşınn farklı
bölgelerinden elde edilen veriiler farklılık gösterir.
g
Bu amaçla,
a
her bir örneklem
min hava geçiirgenliği ölçü
üm bölgesininn sahip
uğu özellikler (gramaj, kalınnlık, ilmek ipllik uzunluğu vb.)
v test
oldu
edilm
miştir. Dolayısıyla regresyoon analizinde ortalama değğerlerin
kullaanılması yerin
ne her bir num
munenin ölçüm
m sonucu ayrı girdiler
olaraak işlenmiştir.
P veya
Havaa geçirgenliğii, test standarrtlarına bağlı olarak 100 Pa
200 Pa basınç faarkı altında öllçülmektedir. Ancak basınnç farkı
m kumaş alannından birim zamanda
z
geçeen hava
değiştiğinde, birim
mi, diğer bir deyişle kumaaş içerisinden geçen havannın hızı
hacm
değişmektedir. Bu
u nedenle çalışşma kapsamın
nda, kumaşlarıın artan
basın
nç farklarındaa (100 Pa bassınçtan başlay
yarak 50 Pa arrtışlarla
500 Pa basınca kaadar) on farkllı basınç altın
nda hava geçirrgenliği
miştir.
değeerleri test edilm

ρ

(1)

ş
√

(2)

Buraada; P kumaş kumaş yoğuunluğu (kg/m3), G kumaş gramajı
g
(kg/m
m2), h kumaaş kalınlığı (m
m), K sıklık
k faktörü, Teex iplik
num
marası ve l ilmek iplik uuzunluğu (cm
m) değerlerinni ifade
etmeektedir.

Çubuk sayıısı
(çubuk/cm
m)
14,00
12,50
13,00
14,50
13,50
13,50
15,00
14,00
14,50
15,50
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basınç farkkı (Pa),
Buraada, HG hava geçirgenliğinni (m3/m2/s),
G grramajı (kg/m2), h kumaş kaalınlığını (m), Tex iplik nuumarası
ve l ilmek
i
iplik uzzunluğu (cm) iifade etmektedir.

3. BUL
LGULAR VE
E TARTIŞMA
A
3.1 Ha
ava Geçirgenliğinin Tahm
minlenmesi
Hava geçirgenliği iile ilişkili oldduğu öngörüleen parametreleerden
harekeetle hava geçiirgenliğinin taahminlenmesii için basınç farkı,
kumaşş yoğunluğu vve sıklık faktöörü değerleri bağımsız değğişken
olarak seçilmiştir. B
Bu değişkenlerrin hava geçirrgenliğine etkiisinin
a
iliişkinin lineer olma
önemlii ve hava geçirgenliği ile aralarındaki
durum
mu istatistikseel olarak inncelenmiştir. 630 farklı hava
geçirgenliği değeri iile Enter metoodu kullanılarrak gerçekleşttirilen
yon analizininn sonuçları Tablo 2’de ve korelasyon annalizi
regresy
Tablo 3’de verilmeektedir. Elde edilen
e
istatistiiksel sonuçlarr tüm
parametrelerin etkiisinin önemlii olduğunu ve
v seçilen kkumaş
parametrelerinin reegresyon annalizi için taanımlayıcı oolarak
kullanılabileceğini ggöstermiştir.
Tüm bağımsız ddeğişkenlerin
m şöyledir:
oluşturrulan denklem

8,40

15,8
88

modele

0,0
022

dahil
d

0,,119

edilmeesiyle
√

(3)

klemde görüldüğü gibi, kumaş yoğunluğunun vee sıklık
Denk
faktö
örünün artışı ile
i kumaş dahha kompakt bir yapı kazanddığı için
havaa geçirgenliği azalmaktadırr. Diğer yandaan basınç farkkındaki
artış kumaşın içeriisinden geçeceek havanın miiktarını artırdıığından,
geçirrgenlik artmaaktadır. Tabloo 4’de verildiği üzere, inccelenen
param
metreler arasıında hava geççirgenliğine etkisi en yükseek olan
basın
nç farkı iken, sıklık faktörüü en düşük etkiiye sahiptir.
e
edilen deenklemin vary
yans analizi soonuçlaAyrııca Tablo 4, elde
rına göre anlamlı olduğunu ortaaya koymaktaadır. Varyans şişirme
katsaayılarının (Vaariance Inflatioon Factor - VIIF) 10’dan az olması
(Tab
blo 2), bağım
msız değişkennler arasındaa çoklu bağllantının
(mullticollinearity)) olmadığını ggöstermekted
dir [51]. Hata değerleri dağılımının, grafiklerde ggörüldüğü gibi normal daağılıma
un olduğu görü
ülmektedir (ŞŞekil 1).
uygu

Tablo 2.
2 Üretim param
metreleri ile oluuşturulan denkleemdeki bağıms ız değişkenlerin
n t değerleri
Bağım
msız Değişkenller
Sabit
Basın
nç farkı
Kuma
aş yoğunluğu
Sıklık
k faktörü

td
değeri
553,77
663,67
-443,44
--8,97

Katsayı
8,40
15,88
-0,022
-0,119

Önemlilik
0,00
00
0,00
00
0,00
00
0,00
00

R2

VIF
1,000
1,218
1,218

0,9177

Tablo 3.
3 Bağımlı ve bbağımsız değişkkenlerin korelassyon tablosu
Basınç
B
Farkı
0,696
0,000

Hava
a Geçirgenliği
Önem
mlilik

Kumaş Yoğun
nluğu
-0,619
0,000

Sıklık Faktörü
-0,384
0,000

Tablo 4.
4 Üretim param
metreleri ile oluuşturulan denkleemin varyans an
analizi sonuçlarıı
Regreesyon
Artık
k(Hata)
Topla
am

Kareler top
plamı
6790,288
617,11
7407,399

Serbestlik Deerecesi(df)
3
6266
6299

Karelerr Ortalaması
2263,42
0,98
-

F Değeeri
2296,0
05
-

Şekil 1. Hata değerleri dağılımı
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Hava geçirgenliği değerinin taahminlenmesii için oluştuurulan
matiksel modeelde, 1 ve 3 sıklık değ
ğerlerinde üreetilen
matem
kumaşşların sonuçlaarı dikkate alıınmıştır. Şekil 2’de, denkllemde
kullanılan kumaş gruplarının ölçülmüş hava
h
geçirgeenliği
g
deeğerleri arasınndaki
değerleri ile hesapllanan hava geçirgenliği
ğeri 0,92 oolarak
ilişki görülmekteddir. Bu ilişkkide R2 değ
nmıştır.
saptan

Şek
kil 3. Ölçülen vee tahminlenen hhava geçirgenliği değerleri (m3/m2/s)

3.2 Basınç
B
Farkın
nın Hava Geççirgenliğine Etkisi
E

Şekill 2. Ölçülen ve hesaplanan havva geçirgenliği değerleri
d
(m3/m
m2/s)

e
modeliin kontrolü 2 kodu ile üretilen
ü
kumaaşlarla
Elde edilen
yapılm
mıştır. Şekil 33’de denklem
min geçerlilik durumunun tespit
edilebiilmesi için yapılan karşılaaştırma yer almaktadır.
a
Buurada
kumaşşların ölçülmüüş hava geçirrgenliği değerrleri ve modeel ile
tahmin
n edilen havva geçirgenliğği değerleri arasındaki baağıntı
görülm
mektedir. Göörüldüğü giibi test ku
umaşlarının hava
geçirgenliği değerleeri R2 değeri (00,82) ile tahm
minlenmiştir.

Havaa geçirgenliğ
ği regresyon sonuçları inccelendiğinde, düşük
basın
nç farklarındaa elde edilen hata değerleerinin yüksek basınç
farkllarına göre dah
ha az olduğu ggözlenmiştir. Bu durumun süprem
kum
maşların esnek yapıları nedeeniyle basınç artışına bağlıı olarak
kum
maş yapısındak
ki deformasyoondan kaynaklandığı düşünnülmektedirr. Şekil 4’de basınç farkınna bağlı olaraak hava geçirrgenliği
sonu
uçları sık (1 kodlu, bkz. Taablo 1) ve sey
yrek kumaş (3 kodlu,
bkz. Tablo 1) yaapıları için ayyrı ayrı gösterilmektedir. Burada,
B
basın
nç farkı arttııkça hava geeçirgenliği arrttığı; ancak, kumaş
sıklığ
ğına bağlı olaarak bu artışttaki eğilimin değiştiği görrülmektedirr. Seyrek ku
umaşlarda baasınç farkına bağlı olarakk hava
geçirrgenliğindeki artış daha fazzladır. Sık örü
ülen kumaşların hava
geçirrgenliği değerrlerinin artan basınç farkı ile doğrusal olduğu;
o
seyreek kumaşlard
da düşük baasınç seviyellerinde bu eğilimin
e
benzzer olduğu, an
ncak yüksek basınç farklaarında doğrusaallıktan
sapm
maların görüld
düğü tespit ediilmiştir.

Şekil 4. Farklı basınç
b
değerlerrinde kumaşla
arın hava geçirg
genliği değerleeri
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Yukarııdaki açıklam
maların ışığınnda, yüksek basınç
b
farklaarında
kumaşş yapısında meeydana gelen deformasyonu
u, diğer bir deeyişle
kumaşş gözenek boyyutlarındaki değişimi
d
doğru
ulamak için kkumaş
gözeneekliliği ile hhava geçirgennliği değerlerii arasındaki ilişki
incelen
nmiştir. Bu kkapsamda topplam gözenek
klilik hesaplannması
dikkate alınmıştır (ddenklem 4) [522].

ε

1

ş

neklilik değer
erlerinin özelllikle yüksek basınç
hesaaplanan gözen
farkllarında hava geçirgenliğinnin tanımlan
nması açısınddan tek
başın
na yetersiz kaldığı görülm
mektedir (örneeğin 100 Pa’dda R2=
0,82 iken 500 Pa’d
da R2=0,63).

(4)

Buradaa; ε gözeneklilik % , ρ
ğunluğu (kg/m
m3) ve
ş kumaş yoğ
ρ
lif
l
yoğunluğğu (g/cm3) değerlerini ifade etmekktedir.
Hesapllamada lif yoğunluğu pamuuk için 1,52 g/cm
g 3 olarak kkabul
edilmiştir [53].
5
hesaplannan toplam gözeneklilik
g
ille farklı basınnçlarŞekil 5’de,
daki hava
h
geçirgenlliği arasındakki ilişki gösterrilmektedir. G
Görüldüğü gibi
g gözenekliilik arttıkça, hava geçirgenliiği artmaktadıır. Bu
artış, basınç
b
farkı arrttıkça daha beelirgindir. Diğ
ğer yandan, 1000 Pa
basınç farkında ölçüülen hava geççirgenliği değ
ğerleri ile gözeenekv
(R2=0,8
85); basınç artttıkça
lilik arrasında kuvveetli bir ilişki varken
gözeneeklilik ile havva geçirgenliğği arasındaki ilişki zayıflaamaktadır (örneğin 500 P
Pa basınçta R2= 0,56). Bu
u değişimin yüüksek
a
sırasındda ipliklerin kaayması ve gözenek boyutlaarının
hava akımı
genişleemesi sonucu olduğu düşünnülmektedir. Ortaya
O
çıkabiilecek
bu defformasyon, kuumaş yapısıylaa da direkt olarak ilişkilidir..
Şekil 6’da, seçilen basınç farklaarında sık ve seyrek yapıllı kumaşlarr için gözeneeklilik-hava geçirgenliği iliişkisi gösterillmektedir. Sık
S yapıdaki kkumaşlarda, basıncın
b
artmaası ile gözenekklilikhava geçirgenliği ilişkisi etkileenmezken; seeyrek kumaşllarda,

Şekill 5. Değişik basınç
b
farklarınnda ölçülen hava geçirgennliği ile
gözenekliliik arasındaki iliişki

ö
Şekil 7’de Ne30 iplik numarasıı ile sık ve seyrek yapıda örülmüş
kum
maşların, havaa geçirgenliğii testi öncesi ve testi sıırasında
çekillen fotoğraflları verilmekktedir. Görü
üldüğü gibi seyrek
kum
maşlarda basınçç farkı artışı iile kumaş yap
pısındaki gözenekler
büyü
ürken; sık ku
umaşlarda bööyle bir defformasyon meydana
m
gelm
memiştir.

Şekil 6. Sık vee seyrek kumaşllar için gözenek
klilik-hava geçiirgenliği ilişkisii
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Ş
Şekil 7. Sık ve seyrek
s
örme kum
maşlar için havva geçirgenliği testi
t
öncesi ve test sırasındaki ggörüntü örnekleeri

4. SON
NUÇLAR
Bu çaalışma, hava geçirgenliği kumaş özellikleri ile biirlikte
basınç farkı da dikkate alınnarak doğrussal regresyonn ile
nleme yapılm
mıştır. Modellde kumaş yoğunluğu, ssıklık
tahmin
faktörü
ü ve basınç ffarkı bağımsızz değişkenler olarak seçilm
miştir.
İstatisttiksel sonuçlaar seçilen tüm parametreleriin etkisinin önnemli
olduğu
unu göstermişştir. Varyans analizi
a
sonuçlları da, elde eedilen
modeliin anlamlı oolduğunu orttaya koymuşş ve hava ggeçirgenliğinin yüksek ggüvenilirlikte tahminlenebiildiği görülmüüştür.
klarında elde eedilen
Ayrıcaa regresyon soonuçları, düşüük basınç fark
hata değerlerinin
d
yüüksek basınç farklarına göre daha az ollduğu
gösterm
miştir. Süpreem kumaşlarınn sahip oldu
uğu esnek yaapıları
nedeniiyle kaynakklandığı düşüünülen bu durum, çaalışma
kapsam
mında detaylıı olarak irdeelenmiştir. So
onuçlar uyguulanan
basınç farkı artışı ile hava geççirgenliği değ
ğerlerinin artttığını;
ancak kumaş sıkllığına bağlı olarak bu artıştaki eğiilimin
k
baasınç farkına bağlı
değiştiiğini göstermiiştir. Seyrek kumaşlarda
olarak hava geçirgeenliğindeki arrtış daha fazlaa olmaktadır vve bu
d
an, yani kkumaş
artışın kumaş yaapısındaki deformasyonda
ğı düşünülmüüştür.
gözeneeklerindeki ddeğişimden kaynaklandığ
Basınçç farkına baağlı olarak kumaş gözeenek boyutlaarında
meydaana gelen değiişimi doğrulam
mak için kumaaş gözenekliliiği ile
hava geçirgenliği değerleri arasındaki
a
ilişki incelenm
miştir.
f
öllçülen
Kumaşşların gözeneekliliği ile düüşük basınç farklarında
hava geçirgenliği
g
aarasındaki ilişkkinin yüksek olmasına rağğmen,
özellik
kle seyrek kum
maş yapılarınnda ve yüksek
k basınç altındda bu

Journal of Texxtiles and Engineer

ilişkiinin büyük ölçüde zayıflaadığı tespit ed
dilmiştir. Bu durum,
yükssek basınç farrklarında yükksek hava hızı nedeniyle gözenek
g
boyu
utlarındaki değ
ğişim doğrulaamaktadır.
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